
Numer wniosku:  Suszec, dnia ………………………………… 

 (nadaje Urząd zgodnie z kolejnością wpływu)  
    

WNIOSEK  

do Wójta Gminy Suszec 
o  dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Suszec kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego do gminnej 
sieci kanalizacyjnej z jednoczesnym zaprzestaniem użytkowania zbiorników bezodpływowych jako szamba, jako 
inwestycji służącej ochronie środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Suszec 

 
1. Określenie Wnioskodawcy 

imię i nazwisko 
Nazwa Firmy  

adres zameldowania 
siedziba Firmy  

adres e-mail  

Pesel 
REGON w przypadku Firm  

NIP  

nr telefonu kontaktowego  

Bank prowadzący konto  

nr konta bankowego  

   
2. Określenie inwestycji 

Ulica  

nr ewidencyjny nieruchomości, obręb  
tytuł  prawny do nieruchomości na 

której realizowano zadanie  
warunki techniczne przyłączenia   

wydane przez PGK Sp. z o.o. z dnia  

3. Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Uchwały Rady Gminy Suszec Nr V/12/24/2011 z dnia 
24.02.2011r., w której określono tryb postępowania w sprawie udzielenia i sposobu rozliczenia dotacji 
do budowy przyłączy kanalizacyjnych z jednoczesnym zaprzestaniem użytkowania zbiornika 
bezodpływowego jako szamba i je akceptuję oraz zobowiązuję się do wykonania inwestycji zgodnie                 
z przepisami  ww. uchwały. Oświadczam również, że zapoznałem się z przepisami ustawy z dnia                     
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, a w szczególności art. 250, 251 i 252. 

 
 

 (podpis Wnioskodawcy/ów lub pełnomocnika) 

Wypełnia Urząd 

Wykonawca robót budowlanych    

termin realizacji zadania   

określenie dotychczasowego sposobu 
usuwania ścieków socjalno bytowych 

 

całkowity poniesiony koszt  

suma kosztów kwalifikowanych  

nr umowy na odprowadzenie ścieków  

 
Załączniki: 
 - oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością; 
 - kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny, umowa dzierżawy, itp.); 
 - zgoda właściciela nieruchomości na realizację inwestycji (jeżeli jest konieczna); 
 - oświadczenie o użytkowaniu zbiornika bezodpływowego jako szamba i gotowości do zaprzestania użytkowania szamba; 
 - pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu Właściciela; 
 - dokumentacja techniczna wraz z kosztorysem. 

 



 

 Suszec, dnia ………………………………… 

 

OŚWIADCZENIE 
o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością 

 

Ja, niżej podpisany/a: 

 

1. …………………………..…..………….……………… ur. …………………………….……………., 

zamieszkały/a w..…….………………..…………………………………………………………..……, 

legitymujący/a się dowodem osobistym nr …………….…………..………….. wydanym przez 

………………..…….………………..…………………………………………………………..……… 

 

2. …………………………..…..………….……………… ur. …………………………….……………., 

zamieszkały/a w..…….………………..…………………………………………………………..……, 

legitymujący/a się dowodem osobistym nr …………….…………..………….. wydanym przez 

………………..…….………………..…………………………………………………………..……… 

 

 

oświadczam, że: 

 

 jestem właścicielem / współwłaścicielem / użytkownikiem wieczystym / współużytkownikiem 

wieczystym / posiadaczem samoistnym / posiadaczem zależnym *  nieruchomości położonej             

w Gminie Suszec, składającej się z działki/ek o numerze/ach ewidencyjnym/ch 

…………………………….………….…….…..….., położonej/ych  przy ul. …………………………....…………………………..  

w miejscowości ………………………………………….…………….……. . 
 

 

 

 

 

 

 

1. ………………………………………………. 
(podpis składającego oświadczenie) 

 
 
 
 

 2. ………………………………………………. 
                 (podpis składającego oświadczenie) 

  
 
 
 
 
 
 

 

 
* - niepotrzebne skreślić 
 



 

 Suszec, dnia ………………………………… 

 
 

OŚWIADCZENIE 
o użytkowaniu zbiornika bezodpływowego jako szamba  

i gotowości do zaprzestania użytkowania szamba 
 

Ja, niżej podpisany/a: 

 

1. …………………………..…..………….……………… ur. …………………………….……………., 

zamieszkały/a w..…….………………..…………………………………………………………..……, 

legitymujący/a się dowodem osobistym nr …………….…………..………….. wydanym przez 

………………..…….………………..…………………………………………………………..………… 

 

2. …………………………..…..………….……………… ur. …………………………….……………., 

zamieszkały/a w..…….………………..…………………………………………………………..……, 

legitymujący/a się dowodem osobistym nr …………….…………..………….. wydanym przez 

………………..…….………………..…………………………………………………………..………… 

 

oświadczam, że: 

zaprzestanę z korzystania ze zbiornika zlokalizowanego na nieruchomości położonej w Gminie 

Suszec, składającej się z działki/ek o numerze/ach ewidencyjnym/ch 

…………………..………….…..…………..,  położonej/ych  przy ul. ………..………………………………… 

w miejscowości …………………………………… , jako szamba, po podłączeniu istniejącego budynku / 

istniejących budynków* do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. 

  

  

 

 

1. ………………………………………………. 
(podpis składającego oświadczenie) 

 
 
 
 

 2. ………………………………………………. 
                 (podpis składającego oświadczenie) 

  

  

  

 

 
 
* - niepotrzebne skreślić 


